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 2 (3شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية )

 
 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 (3) شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية
 هـ2211ـ21ـ3 

 مستحبات اإلحرام ومحظوراته
 الخضير بن عبد هللا الشيخ/ عبد الكريم

 
 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

، ومتهمـا -رحـم هللا المميـ -بـ  متـه منسـك لرميـر النـنتان  منسك شيخ اإلسالم فـ  ببتتـه الولـ  ب  
ببــ  مــرارام المممــوذ فــ  هــذأل ال ال ــة الو  بــ ، دة ذكــرا الحــر وبركاتــه لرميــر النــنتان  المــذكور، هكــذا ب  قنــي

متــروأ هنــه لشــيخ اإلســالم، وال ــان  لرميــر النــنتان ، وال الــج قنــيدة ذكــرا الحــر منســوبة للنــنتان  هيضــام، 
 الننتان .وسملت ف  هك ر من شريط عل  هنها لرمير  ،وتوابأ البباعون عل  هذا

يتنــ  قبــ   ،هـــ 231أخبــار البلــد الحـرام للتدــ  الماســ  المتــوف  ســنة  بكـن هــذأل الدنــيدة فــ  شــما  ال ــرام ل
  192- 1/122ب ال مائة وخمسين سنة، هذأل الدنيدة نسبها التد  الماس  فـ  شـما  ال ـرام فـ    ؟الننتان  بكم

 ،ترك ال ال ة البيات الول  ، رام لم يبده من هولهانتم ف  شما  ال ،لب  بكر محمد بن محمد بن مرشد الب دادي
وبـــده مـــن البيـــت الرابـــ  هو الخـــامي وســـام منهـــا مـــا يدـــر  هو مـــا يهيـــد علـــ  مـــائت  بيـــت، فالمدنـــود هنهـــا ليســـت 

ن توبـــأ الببـــاعون علـــ  هـــذا، وكـــذلك مـــن ســـملها هو تـــداولها مـــن ههـــ  التلـــم اتباعـــام لهـــذأل الببتـــة للنـــنتان ،  وا 
وال يـذكر اسـم الدائـ  فينسـ   ،نسبت إليه، ك يرام ما يومد ش   بخط فالنومدت بخط الننتان  ف لدديمة، ولتلهاا

 إل  الناسخ.
ومن ذلكم حاشية الشيخ سليمان بن عبد هللا عل  المدن  سليمان بن عبد هللا بن اإلمام الممدد، قا  الذي 

لكـن إذا ومـدنا خـالأ ذلـك  ون مـن تأليمـه ليمـه، ال يبتـد هن تكـولتلهـا مـن تأ ،ومدت بخـط الشـيخ سـليمان :ببتها
 وهللا المستتان. ،هذا ممرد تنبيه ،كما ف  هذأل الدنيدة ،مهمنا بأنها ليست له، إنما ممرد ناسخ

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلـى للـ   ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيمالطالب: 
 هـاا حـ  مـن)) :قال أن  الصحيحين في عن  وثبت: -م  هللا تعالىرح-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وصحب 
كيـوم الظـرأ إذا هضـيل إلـ  مملـة نـدرها مبنـ   ((أمـ  ولدت  كيوم   انوب  من خرج يفسق ولم يرفث فلم البيت

ذا هضيل إل  مملة ندرها متر  هعر ، قا  هللاب   ُُ : تتـال  ن ، كما هنا، وا  ـ   سـورة 229 ] }ق ال  ّللاهُ ه ا ا ي ْوُم ي نف 
  .ولدته همه     كيوم  نتم ندرها متر  فأعر ، وهذأل ندرها مبن  فبن ،  [المائدة

ف ث  } قرأ من قراءة على وهاا ،((أم  ولدت  كيوم انوب  من خرج    .[  سـورة البدـرة291 ]  و ال  ُفُسـو    ف ال  ر 
 .اكله للمعاصي اسم والفسو   ،وعمالا  قوالا  للجماع اسم :فالرفث ،بالرفُ
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  مـن حـر فلـم يـرأ ولـم يمسـ  قـا :  -عليـه النـالة والسـالم-نتم  بت فـ  النـحيحين مـن حـديج عنـه 
ل  : -م  وعال-ويد  عليه هيضام قوله  خرج من ذنوبه كيوم ولدته همه   اٍت ف م ن ت ع جَّ }و اْاُكُروْا ّللاه  ِفي أ يَّاٍم مَّْعُدود 
م ن  ل ْيِ  و  ْيِن ف ال  ِإْثم  ع  ل ْي ِ ِفي ي ْوم  ر  ف ال ِإْثم  ع  ـى }لك  الحاج هو لمن اتد ؟   ت أ خَّ ـِن اتََّ  فمـن  [  سـورة البدـرة123 ] ِلم 

هذا يخرج من ذنوبه  ،وهت  بممي  الوامبات ،ولم يهاو  شيئام من المنكرات ،اتد  هللا ف  حمه فلم يرفج ولم يمس 
فإذا ارتم  عنـه    خرج من ذنوبه  إل م كما ف  قوله: كيوم ولدته همه، لمن اتد ، فال إ م عليه، يتن  يرتم  عنه ا

 اإل م ال إ م عليه، فحينئذ يكون خرج من ذنوبه كيوم ولدته همه.
ن فهم ك يـر مـن النـاي ذلـك، اآليـة لـيي فيهـا مـا يـد  علـ   ،وليي ف  اآلية ما يد  عل  فض  التأخر وا 

نمـا فضـله إنمـا ي   واآليـة  ،-عليـه النـالة والسـالم-خـذ مـن فتـ  النبـ  فض  التأخير، التأخر إلـ  اليـوم ال ـان ، وا 
فيكــون موافدــام للحــديج،  ،فــ  حمــه -مــ  وعــال-فيهــا هنــه ال إ ــم عليــه ســوا م تتمــ  هو تــأخر إذا كــان قــد اتدــ  هللا 

 تكون اآلية موافدة للحديج.
ف ث  }وهذا عل  قرا ة من قره  :يدو  مـا المـرم بـين قـرا ة الرفـ   ،بـالرف  [  سورة البدرة291 ]  و ال  ُفُسو    ف ال  ر 

 ؟وقرا ة النن ؟ المرم بينهما
 الفر  بين قراءة النصب أن  هنا جاء نفياا لجميُ الجنس. :طالب
لن  ال  إذا بن  ما بتدها تكون نافية للمني، بينما إذا رف  ما بتدها تكون نافية للوحدة للممرد،   للمني

ذا قلنـا مني المسـوم   وال فسوم   ج، ال بد من نم  مني الرف  ال رفج    :فإذا قلنا   ال رفـج  وال فسـوم    :وهكـذا، وا 
ذا انتمــت الوحــدة هــ  يلــهم منهــا انتمــا  المــني؟ يتنــ   ،نمــ  للوحــدة ال رفــج  يشــم  مميــ   :إذا قلنــا  فــال رفــج وا 

ن خنـه ابـن عبـاي  ه،اسم للمماذ وما دونه من مددماتـهو و  ،الرفج، مباحه وحرامه يمـا ف -رضـ  هللا عنهمـا-وا 
همــا مخاببــة الرمــا  ال يــدخ  الرفــج، مخاببــة النســا  وينســبون لــه  ،بمــا يتتلــ  بهمــا يتتلــ  بمخاببــة النســا  فدــط

ن لم يكن من قوله ،وهو هنشدأل ،البيت  :وا 
   وهــــــــن يمشــــــــين بنــــــــا هميســــــــا

 

 ...................... 
 إل  آخر البيت الذي ال ينب   ذكرأل.

وهذا هيضام مومود ما  ،لنه لم يخاب  به النسا   ، وقاله ابن عباي وهو محرمالمدنود هنه رفج نريح
إن "لكن ه  م   هذا الكـالم يليـ  بـابن عبـاي ال سـيما وهنـه فـ  شـبر البيـت يدـو :  ف  بتض كت  الل ة ي يدأل 

ن نس  ف  التماسير ،نتم هذا تبير "؟...تندم البير وقد  ،  الل ةونس  إليه ف  كت ،يربأ بابن عباي م له، وا 
ال قائالم له، والحاك  والدائ  ال يدخ ، لكن كون اإلنسان يحك  ما فيه مخالمة شرعية  ،يكون ابن عباي حاكيام له

إلـ  ابـن عبـاي الـنمي فيهـا منـه شــ  ، يمـوه هن يحكـ  إال ببيانـه، فهـذا البيـت حينمـا ينسـ  ال التبيـر ممنـوذ، فـ
 ومه به الرما  فال.النسا  به، وهما إذا   إذا وومهتويستدلون به عل  هنه ال رفج إال

  ، هو ترك المأمورات.بمت  المحظورات ،وهو الخروج عن الباعة بالمتان  ،مني المسوم   وال فسوم  
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 كمـا ،فيـ  المـراء وقطُ ،وبين  أوضح  قد هللا فإن ،الح  أمر في المراء هو الَراءة هاه على والجدال"
 ال بأن فسروها وقد ،أيضاا  المعنى بهاا يفسر قد األخرى  الَراءة وعلى ،م أحكا في يتمارون  الجاهلية في كانوا
 قـد الجـدال بـل ؛مطلَـاا  الجـدال عـن غيـره وال المحـرم ينـ  لـم هللا فـإن ،أصـ  األول والتفسـير أحداا  الحاج يماري 
ــُن : تعــالى قــال كمــا مســتحباا  أو واجبــاا  يكــون  ــاِدْلُهم ِبــالَِّتي ِهــي  أ ْحس  ج   الجــدال يكــون  وقــد [رة النحــ   ســو 212 ] }و 
 ."تبين ما بعد الحق في وكالجدال ،علم بغير كالجدال وغيره الح  في محرماا 

وال تدتض  نم  المـني علـ   ،قرا ة الرف  الت  تدتض  نم  الوحدة "والمدا  عل  هذأل الدرا ة"نتم يدو : 
تل  بالمرا  والمدا  يمن ، ولو تناقش ا نان قرا ة البنا  عل  المتح نافية للمني، فيمن  ممي  المدا ، ممي  ما يت

}و ال  علمية يمن ، ولو مـود  المخـالل، ومـدت مبتـدعام فمادلتـه بـالت  هـ  هحسـن يـدخ  فـ  هـذأل اآليـة ف  مسألة 
ال   لنـه  ، فـأمر الحـر ال مـدا  فيـه وعل  قرا ة الرف  ما يدخ  إال مـا يتتلـ  فـ  همـر الحـر [  سورة البدرة291 ] ِجد 
 ."كما كانوا ف  الماهلية يتمارون ف  هحكامه" :-رحمه هللا-كما قا  الشيخ  ،ضحبين ووا

 ،، فــإن هللا قــد هوضــحه وبينــه-قــرا ة الرفــ -والمــدا  علــ  هــذأل الدــرا ة هــو المــرا  فــ  همــر الحــر "فدــا : 
يومـد مـن هحكـام هال  -رحمـه هللا-لكن كالم الشـيخ  "كما كانوا ف  الماهلية يتمارون ف  هحكامه ،وقب  المرا  فيه

ف  مسائ  الحر ما يدتضـ  المـدا  والندـاش التلمـ  الـذي يتونـ  بـه إلـ  إحدـام الحـ  وتدريـرأل ك يـرأل مـن هبـوا  
ويكون المراد بالمـدا  والمـرا   ،وهن  ال  نافية للمني ،الدين؟ والول  حم  المدا  عل  عمومه عل  قرا ة البنا 

دا  والمـرا  الممــدوا والمناقشـة التـ  يتونـ  بهــا إلـ  إقـرار الحـ  ودفــ  الممنـوذ، المـدا  والمـرا  الممنــوذ، همـا المـ
لنهـا ضـر  مـن هضـر  الـدعوة والمهـاد، ممادلـة المخــالل   فهـذأل مبلـو  فـ  كـ  وقـت وفـ  كـ  همــان ،البابـ 

 والدعوة مأمور بها ف  ك  مناسبة. ،بالت  ه  هحسن من الدعوة
فيدخ  دخوالم هوليـام وكالمـدا  فـ  الحـ  بتـد  ،علم ب ير  كالمدا وغيرأل الحر ف  محرمام  المدا  يكون  وقد

 :قلنـا ،وهن ال نافية للمني فيشم  المدا  المحمود والمـذموم ،هن المدا  ممنوذ من هنله :، يتن  إذا قلناما تبين
ذا ومد من يكميـه يدتنـر عليـه هـذا، وال يدحـم نمسـه فـ   ،هن اإلنسان ال يلمأ إل  المدا  بنمسه حت  يلمأ إليه، وا 

فيتبلبــه اإلنســان يــذه   ،إال الممنــوذ فالمــدا  المحمــود ضــر  مــن هضــر  الــدعوة : هنــه ال يــدخ  فيــهو إذا قلنــا
ويدحض الباب ، وهذا المبلو  علـ  كـ  حـا  وفـ   ،ويناظرهم بالت  ه  هحسن ليح  الح  ،ليناقش هه  البدذ

 ..."لمسوم يتناو وكالمدا  ف  الح  بتدما تبين، ولمظ ا، وف  ك  مناسبة، "ك  مكان
ــاول الفســو   ولفــ " ن ،بالســباب يخــت  وال ،تعــالى هللا حرمــ  مــا يتن  ،فســوقاا  المســلم ســباب كــان وا 
 ."هوغير  هاا يعم فالفسو  

وعلـ  غملـة ممـن  ،لنها تخرج من محرهـا علـ  غـرة  فويسدة :نتم المسوم هنله الخروج، كما قي  للمأرة
فـالخروج عـن باعـة هللا يسـم    خرمت، فهذا هـو هنـله فـ  المـادة، نيرقبها، وكذلك فسدت الرببة من قشرها يت

ن ما  التننيص عل  سبا  المسلم ،فسوم   وقتالـه كمـر   ،  سبا  المسلم فسـوم كما ف  الحديج النحيح:  ،وا 
 والتننيص عل  بتض هفراد التام ال يدتض  التخنيص، وهو شام  لسبا  المسلم وغيرأل.
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 وبــين بينــ  ميــ  فلهــاا ،الرفــث جــنس إال الحــ  يفســد مــا لمحظــوراتا فــي ولــيس ،الجمــاع هــو والرفــث"
 ."الفسو  

وهلحـ  بـه مـا يـدعو إليـه مـن الكـالم فـ  مسـائ   ،هـو الممـاذ ،نتم الرفج هو المماذ هذا هو الن  فيه
مني الرفـج  "وليي ف  المحظورات ما يمسد الحر إال مني الرفج" ،سوا م كان م  الرما  هو م  النسا  ،المني
المـراد بـه مـا فســرأل بـه هـو الممـاذ؟ هو هن المــراد بـه مـني الرفـج مـا يشــم  الممـاذ ومدـدمات الممـاذ الدوليــة  هـ 

لكنــه ال   وهمــا الرفــج بمــا دون الممــاذ فــإن هــذا ورد النهــ  عنــه وال يمــوه ،والمتليــة؟ نتــم الممــاذ هــو الــذي يمســد
ن كــان يــدخ  ،يدتضــيه إببــا  الحــر والمســوم  ،لنــه مخالمــة  فــ  عمــوم المســوم  فلهــذا ميــه بينــه وبــين المســوم وا 
 وهذا خروج عن الباعة. ،الخروج عن الباعة

ن فإن  والطيب كاللباس :المحظورات سائر وأما"   األئمـة مـن أحد عند الح  تفسد فال ،بها يأثم كان وا 
  "يتكلم ال أن للمحرم وينبغي ،المشهورين

 ر عند هحد من الئمة يتن  باالتمام.نتم ما دون المماذ من سائر المحظورات ال تمسد الح
 الرجـل يكـون  وال ،الصـماء الحيـة كأنـ  أحرم إاا شري  وكان ،يعني  بما إال يتكلم ال أن للمحرم وينبغي"
 "قلب  في ما بمجرد محرماا 

  مـــن حســـن إســـالم المـــر  تركـــه مـــا ال وغيـــر المحـــرم كـــذلك  ،نتـــم ينب ـــ  للمحـــرم هال يـــتكلم إال بمـــا يتنيـــه
وهيضـام فـ  سـائر الحـوا   ،لمحـرم مـن بـا  هولـ ، ومـا  الحـج علـ  حمـظ المـوارا فـ  الحـر تأكـد ذلـكوا يتنيه  

لكنه بالنسبة للحاج هول ، ليرم  من ذنوبه كيوم ولدتـه همـه، كمـا قيـ  هيضـام م ـ  هـذا بالنسـبة   والوقات والهمان
إذا حـر، ال سـيما وهن الحـر يمكـن هن للنائم، وك ير مـن النـاي تسـو  لـه نمسـه هو تمنيـه هنـه يسـلك هـذا المسـلك 

فيدو  اإلنسان بإمكانه هن يملك نمسه ويملك  موارحه خال  الربتة هيام لكن الواق  يشهد بهذا  ،ي دا بأربتة هيام
ولو حرص اإلنسان ما دامت هيامه متمورة بالدي  والدا  فإنه لن  يشهد بضدأل، الواق  يشهد بضدألهو ال يشهد به؟ 
نمسه ف  هذأل اليام، ولو اعته  ولم يأته هحـد لـذه  يبحـج عـن مـن يـتكلم متـه فيمـا كـان يـتكلم يستبي  هن يملك 
ه، وقد ومد مـن ي تـا  النـاي عشـية عرفـة، وومـد مـن يسـ  النـاي ويشـتمهم عشـية وهيام رخائبه ف  بو  حياته 

ذأل الشدة، ويومد مـن ما تترأ عل  هللا ف  الرخا  ليترأ ف  م   ه ،عرفة  لنه مش  عل  هذا ف  بو  حياته
  لنه ف  سائر هيامه مش  عل  هذا، ويومد من ينـام عشـية عرفـة إلـ  هن ت ـر  الشـمي  يتاب  النسا  ف  عرفة

ٍم لِهْلع ِبيـِد  ،والمـها  مـن مـني التمـ  ،لنه ممرط ف  بدية اليـام بكـك  ِبظ ـالَّ ـا ر  م  هـذا مـا قـدمت  [  سـورة فنـلت24 ] }و 
نمسك، فتل  اإلنسان هن يحرص عل  حمظ موارحه بـو  حياتـه لـيحمظ فـ  م ـ  هـذأل يداك، وهذا ما منيت عل  

اليام، إذا كان اإلنسان ال يستبي  عشية عرفة، هو ف  االعتكاأ، ومد من ي تا  ف  االعتكاأ، وومد من ينام 
ذا كـان ديدنـ وهو متتكـل عن ليلة ترم  هن تكون ليلة الددر  ه التـأخر عـن لنـه بـو  هيامـه علـ  هـذأل الحالـة، وا 

عادتــه هن يتــأخر هن يتمــو عــن المميــ ، إذا كانــت  -مــ  وعــال-نســأ  هللا  ،وهــذا همــر مشــاهد وممــر  ،النــلوات
م ـر  آخـر  ،قبلها مـن هشـهر  ـم خـرج بتـد هن هعلـن عـن الشـهرديدنه ف  شتبان وف  رم  و  هذاعن النلوات و 
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ته ش   من النلوات ف  شتبان تموتـه التشـا  هعلن عن يوم التيد ف  ال ال  هنه إذا كانت تمو ، يوم من رمضان
 وهو اآلن خرج من المتتكل لماذا؟ لنه ما تترأ عل  هللا ف  الرخا . ،هو يموته ش   منها ليلة التيد

المـة مـا ها  فيهـا خيـر، نتـرأ هنـاي ال فـرم بـين عشـية عرفـة  -وهلل الحمد-ونترأ هناي يتن  مومود 
هن الـروا تخـرج اآلن مـا يمكـن هن  :، ولـو قيـ  لـها عل  بو  التام هذأل حالـهوال بين االعتكاأ وغيرأل، هذ ،وغيرأل

ال ســيما  ،فــ  عمــوم النــايوالخيــر فــ  همــة محمــد، لكــن اإلشــكا   -وهلل الحمــد-يهيــد تســبيحه، وهــذا مومــود اآلن 
 ك ير من بال  التلم، وهللا المستتان.

هـذأل نـمته، كيـل يتـان علـ  م ـ  هـذا وهـو إذا هحرم كأنه الحية النما ، لماذا؟ لنـه بـو  هيامـه  شريح
ــ  اء ِوف اقاــا فــ  بــو  هيامــه ممــرط؟ ال يمكــن هن يتــان المــها  مــن مــني التمــ   هن  :وهــ  يدــا  [  ســورة النبــأ14 ] }ج 

اآلن السـيام هــذا  ؟شـريح فـ  هـذأل النـمة يمـدا هك ـر مـن غيـرأل ممـن يتنـدا كتبـا  مـ الم يتنـدا إلفتـا  النـاي
هـذا سـيام مـدا  "وكـان شـريح إذا هحـرم كأنـه الحيـة النـما  ،م هال يـتكلم إال بمـا يتنيـهوينب ـ  للمحـر "سيام مدا، 

ال ذم؟ مدا بال شك ال عبا  الذي يتندا للناي ويبره إليهم  وا  ويندرون عن رهيـه  ،ويمتيهم ،لكن هي شريح وا 
علـ  اإلنسـان  :هـ  ندـو ف  هذا البا  هو غيرأل من سادات المة من النحابة والتابتين والئمة إلـ  يومنـا هـذا، 

ف  هاوية ويكون كالحية النما  ممرد تسـبيح وذكـر وتهليـ  وتـالوة وقيـام ومـا هشـبه ذلـك  ، وينهوي هن يحمظ نمسه
هو بتلمـه وهـذا مومـود  وهـذا مومـود وهلل الحمـد مومـود بك ـرة فـ  الشـبا  ،يبره للناي وينمتهم إما ببدنه :هو ندو 

وهـذا -، ويومد مـن هـذا النـوذ الشـ   الك يـر، يتنـ  لـو قيـ  هن بتـض النـاي والمة ما ها  فيها خير ،ف  الشيوخ
وال ينظـر إلـ  الكتبـة  ،يتن  يأت  إل  مكة وينل  فـ  نـحن الحـرم ،هنه يأت  إل  مكة وهذا ليي مبال ة -نادر

كنهـا نتم مومود ل ،هذأل مبال ةما مبأبئ الرهي ف  ملوسه ف  مشيه، ف  نالته، ف  سائر هحواله، هذا مومود 
هن م ــ  شــريح كأنــه الحيــة النــما  ال يــتكلم إال بــذكر هو تــالوة هفضــ  مــن عبــا  الــذي ينــدر  :هــ  ندــو  ،نــدرة

الناي عن رهيه ف  هذأل المسائ ؟ نتم النم  المتتدي هفض  من النم  الدانر، لكن م   شريح ف  هـذأل النـمة ال 
المبـــاا فضــالم عـــن الكــالم المكـــروأل هو  شــك هنــه هفضـــ  ممــن ينـــرأ وقتــه ويبــذ  مهـــدأل فــ  المبـــاا، فــ  الكــالم

 وهللا المستتان. ،المحرم
يعني كون شـيخ اإلسـالم يصـر شـري  أنـ  كـان كالحيـة الصـماء هـاا يلـ م أنـ  فـي كـل أحوالـ   :طالب

 ساكت.
هذا الذي يمهم هنه ساكت، ويومد نـاي علـ  هـذأل النـمة تـرا  "وكان شريح إذا هحرم كأنه الحية النما "

ويش لون غيرهم، يتأذا الناي بهم، مومودين ه ال ،  ،ر ارون الذين ال يسكتون يش لون هنمسهممومود، ويومد ال 
 ما هو بدلة. بتد مومود بك رة

 لكن وجودها أفضل، يعني كون اإلنسان يفعل فعل شري  أفضل؟ :طالب
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وال  ،هملكــن كونــه يبــره للنــاي ويــنمت  ال شــك هنــه هفضــ  مــن الكــالم المبــاا فضــالم عــن المكــروأل والمحــرم
خــرج إلــ  المدينــة إلــ  هن  ذيتنــ  منــ -عليــه النــالة والســالم-هــذأل وظيمــة النبــ   ،يدــو  إال حــ  هــذا هــو النــ 

 ، والناي ال شك هنهم مناه .من يحم  الت   بتدأل هذا هو الوارجرم  إليها وهو يمت  الناي ف  مسائ  الحر، ف
حسن إسالم ترك  مـا ال يعنيـ ، ألن كـل العلـم يعني فيما يعني ، هاا يكون العلم مما يعين ، من  :طالب

 ما يعني؟
وال  وهــو غيــر ههــ  ،اآلن ممــن يتنــدر للنــاي مــا هــو م ــ  مــا هــو مومــود اآلن وقبــ لكــن بريدــة الســلل 

المئونة هو يتندر للناي ب ير علم، هذا مومود ك  النواذ مومـودة  هو يتندر للناي م  ومود من يكميه ،كل 
دتهم التـداف ، نتـم ال يمـوه كتمـان التلـم مـن المميـ ، هن يببـ  المميـ  علـ  هن يسـألوا إذا ومد، السـلل بـريلكن 

بـار هن الوامـ  سـدط عنـه ولـهم واكتمـ  بـه باعت ،ولم يميبوا هذا ال يموه بحـا ، لكـن إذا ومـد مـن يكمـيهم المئونـة
فـ  المناسـك، قـا :  هيـن ابـن عمـر؟ هيـن ابـن عمـر؟ ،هذا بي ، وابن عمر لما ما  السـائ  مـا  يسـأ  عنـه نمسه

ردأل البن عباي، فهـذا شـخص مـن التامـة، والتامـة ينظـرون إلـ  التمـ  هك ـر مـن نظـرهم إلـ   ،عليك بابن عباي
يتنـ  ال شـك هن ابـن عبـاي توسـ   "وما  بها ،ذاك رم  مالت به الدنيا"لنه هو الذي يبره للناي، فدا :   التلم

ن لـم ي ـش ،عباي توس  فـ  المبـاا هك ر من ابن عمر، ابن عمر ضي  عل  نمسه، وابن المكـروأل فضـالم عـن  وا 
المحرم، لكن يبد  الناي عـامتهم ي دـون بأهـ  التمـ ، وال ي دـون بالتـالم مهمـا كـان علمـه إذا كـان علمـه هك ـر مـن 

 وينم  هللا به. ،لينم  وينتم  ،وهللا المستتان، فتل  بال  التلم هن يمم  بين التلم والتم  ،عمله
 منـا الَلـب فـي  ال مـا الَصـد فـإن ،ونيتـ  الحـ  قصـد مـن قلبـ  فـي ما بمجرد محرماا  رجلال يكون  وال"

 ."نالَولي من الصحي  هو هاا ،محرماا  ب  يصير عمل أو قول من بد ال بل ،بلده من خرج
 م هحرم من الميدات بالتمرة فدط، وف  نمسـه هنـه إذا حـ  منهـا ومـا  يـوم  ،نتم يتن  إذا ما  ناويام التمت 

م بـالحر، هحـرم ال يكـون هحـر  ؟تروية يحرم بالحر، ه  ينير بذلك هحرم بالحر؟ عل  كـالم الشـيخ الـذي سـمتناألال
، الـذي يظهـر هنـه لـيي لـه الحرمتمتتام بها إل  الحر فهذا الذي يظهر هنه هشرك متها  :قا بالتمرة فدط، لكن إن 

ولـو كـان فـ  نيتـه هنـه يحـر مـن عامـه هنـه ال هحـد هن يرم  كما تدرر بالمي، هما بالنسبة لمن هحرم بالتمرة فدط 
هله فـال يومـد مـا هو بره له ظرأ يريد هن يرم  إل  ه  ،يلهمه بالحر، إذا فرغ من عمرته ورها هن الهحام ال يبيده

 .يمنته من ذلك
 رسـول بسنة الك ص  ثياب وعلي  أحرم فلو ،في  شرطاا  وليس ،اإلحرام في واجب اللباس من والتجرد"

 ."المحظور اللباس ين ع أن وعلي  ،العلم أهل أئمة وباتفا  ،-وسلم علي  هللا لىص- هللا
فإنه ينـح إحرامـه  ،هو هحرم بلباسه ماهالم هو احتاج إل  اللباي لبرد شديد هو نحوأل ،إذا احتاج إل  لباي
وك يـر مـن النـاي ينئـذ، ، عليـه فديـة هذا ح، ولو كان عليـه لباسـه  لكـن عليـه هن يمـديإذا نوا الدخو  ف  النسك

ـــ  ال يـــا ، وارتكـــا  هـــذا  ،يتحايـــ  اآلن علـــ  النظمـــة بـــأن يحـــرم ب وبـــه ويـــدخ  عـــادي فـــإذا تمـــاوه التمتـــيش خل
وكونــه  ،المحظـور هـ  يدابلــه فتـ  هـذا المنــدو ، يتنـ  التحايـ  بهــذأل البريدـة هـ  يبــرر لانسـان كونـه يريــد الحـر
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فضـ  هن يرتكـ  هـذا المحظـور؟ المسـألة محـ  نظـر بـال مشتام إل  تلك الماكن، ويريد ما رت  علـ  الحـر مـن 
 شك، وه  يتكافأ هذا م  هذا؟ لكن عليه فدية الذا إذا هحرم ب يابه، فدية للبي ال و ، وفدية لت بية الرهي.

 لبس التنورة؟ :طالب
 نتم. -إن شا  هللا-هذا بيم  م  السراوي  

مـا فـر  إمـا :صـالة َيـبع يحـرم أن يسـتحبفـي مسـتحبات اإلحـرام ومحظوراتـ :  فصل"  إن ،تطـوع وا 
 ."الَولين أحد في تطوع وقت كان

مـــا تبـــوذ، فـــال يحـــرم إال بتـــد نـــالة، هـــذا  وهـــذا قـــو  عامـــة ههـــ  التلـــم يحـــرم عدـــ  نـــالة إمـــا فـــرض وا 
لما نل  المرض ركتتـين هحـرم ولبـ  بـاإلحرام بتـدهما، فـإن كـان بتـد  -عليه النالة والسالم-المستح ، والنب  

ن لـم يكـن وقـت فريضـة فلينـل  ركتتـين مـن غيـر فريضـةفريضة فهذا ه إذا لـم يكـن وقـت نهـ ،  ،و المبلـو ، وا 
وعل  ك  حا  الدو  بأن لاحرام نالة قو  عامة    ...ف  هذا الوادي المبارك وق    ن وقد ما  المر بذلك 

لتلـه الحسـن  ،ام إال عـن واحـدوالخالأ فيه يكاد يكون شاذام لدلة من قـا  بـه، وندـ  عليـه النـووي االتمـ ،هه  التلم
 نسيته اآلن من التابتين.

 شيخ اإلسالم يَصد الصالة الخاصة بالحرم؟ :طالب
 نتم يستح  هن يحرم عد  نالة إيش متن  هذا؟

لكـــن صـــالة، الصـــالة إمـــا أن تكـــون فرضـــاا أو نفـــل فـــإااا مَـــرر، لكـــن علـــى أن يكـــون خـــا   :طالـــب
 بعالمات..

 خاص؟ال   إيش م
  الوتر، قضى سنة فاتت......يعني مثالا  :طالب

حتـــ  كــالم الشـــيخ قــا  فـــ  هحــد الدـــولين وفـــ   ....عامـــة ههــ  التلـــم علــ  هن اإلحـــرام ،ال مــا يدنـــد هــذا
بتد نالة سوا م كانت  ينل هذا قو  عامة هه  التلم هنه  ،من المسألة ته ن، يب  يدرر رهيه هو، هو ما ااآلخر

 وسيأت  قوله. ،فريضة هو نافلة
ال ،عَيب  أحرم فرضاا  يصلي كان إن روفي اآلخ"   "أرج  وهاا ،تخص  صالة لإلحرام فليس وا 

 .هوهن لاحرام نالة  تخن ،ولكن عامة هه  التلم عل  خالفه  هذا رهي الشيخ
ن ،حائضاا  أو نفساء كانت ولو ،لإلحرام يغتسل أن ويستحب"  ،األظفـار كتَلـيم: التنظيـر إلـى احتـاج وا 

 فيمـا اكـر لـ  يكـن لـم وكـالك ،اإلحـرام خصائ  من ليس وهاا ،الك فعل الك ونحو ةالعان وحلق ،اإلبط ونتر
 ."الوج  هاا على والعيد الجمعة لمصلي يشرع وهكاا ،الحاجة بحسب مشروع لكن  ؛الصحابة نَل 

وي كـدون علـ  هـذا  ،هو الخـذ مـن شـترأل يمتـ  ،إذا رها هن الحامة داعيـة لدـص هظـافرأل ،نتم عند الحامة
م   الظمار  الماذا؟ لنه قد يحتاج بتد إحرامه لخذ ش   من هذأل الت  يحتاج إل  هخذه ،ر الماضيةف  التنو 

فيكـون ذلـك قبيـ  اإلحـرام، همـا اآلن وهـو يتحلـ  بتـد  ،والشتر، قـد يحتـاج لبـو  المـدة، قـد يحتـاج  ـم ال يتسـن  لـه
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مـا  ،، فـ  التمـرة ال يمـوه علـ  سـاعتينيتن  من اإلحرام إل  هن يتحل  ال يموه عل  ساعتين فـ  مسـألة التمـرة
يحتـامون إلـ  م ـ  هـذا، هو فـ  الحــر هيضـام إذا هحـرم يـوم الترويـة يتحلـ  يــوم التيـد، يـومين فدـط، فـال يحتـاج إلــ  

 م   هذا.
يحتاج إل  عشرة هيـام  ،كما لو هحرم من ذي الحليمة ،هما بالنسبة للساب  فدد يحتاج إل  عشرة هيام هحيانام 

مكة،  م بتد ذلك يحتاج إل  هن ي دي النسك، إذا كان قارن بتد وين  إل  مكة ف  اليوم ال الج حت  ين  إل  
ال ليي مـن  ،هو الراب  يحتاج إل  هن ينتظر إل  يوم التيد، قد يحتاج إل  عشرين يومام، فم   هذا يننون عليه وا 

إليــه، ونحــن نــرا فــ  همــاكن االغتســا   بــاإلحرام، لكنــه باعتبــار هنــه قــد يحتــاج متبلبــات اإلحــرام، وال ارتبــاط لــه
، يتنـ  لـو تنظـل وهماكن التنظيل ف  المواقيت نمد آ ار المواي والنابون والتدليم والحل  كأنه مدترن باإلحرام

وهها  هذأل المور ف  بيته، وما  إل  اإلحرام بتدما هحرم بتـد سـاعات هـذا مـا يـ  ر، ال يـ  ر لنـه لـيي  ،ف  بيته
تمـرد  -عليـه النـالة والسـالم-لن النبـ    ام، الذي ينب ـ  هن يكـون اإلحـرام عديبـه االغتسـا من متبلبات اإلحر 

واغتس ، في تس  ف  الميدات، ولو فتله ف  بيته م  قر  التهد، يتن  ما  ف  بائرأل بتد  ـالج سـاعات هو هربـ  
لن هـذأل المـور   - تتـال إن شـا  هللا-ساعات يحاذي المحرا  بتد ساعة واحدة م الم يحاذي الميدات ما يضـرأل 

 عللها مدركة.
 اللي أراد المباح. :طالب

 لن الخذ وام .   لنه وام  ال يأخذ قب  اإلحرام، إنما يأخذ للتمرة
 ."أفضل فهما أبيضين كانا فإن ،نظيفين ثوبين في يحرم أن ويستحب"

مـا يمتـ  ن الحائض والنمسا  تمتالن "  لولو كانت نمسا  هو حائضام  ،يستح  هن ي تس  لاحرام"يدو : 
 ،محمـد بـن هبـ  بكـر همـرت باالغتسـا  -هم حـرام-وهسما  بنـت عمـيي لمـا ولـدت  ،ال تبوأ بالبيتالحاج غير ه

 وت تس  م   الباهرات. مر تست
 فـي يحـرم أن والسنة ،والصوف والكتان الَطن من :المباحة الثياب أجناس جميُ في يحرم أن ويجو "

 يجـو  ممـا كـان إاا جـا  غيرهمـا في أحرم ولو ،األئمة باتفا  مخيطين غير أو مخيطين كانا اءسو  ورداء إ ار
ن ،الجائ ة األلوان من وغيره األبي  في يحرم أن ويجو  ،لبس   ."ملوناا  كان وا 

فالنظافـــة لهـــا مبلوبـــة، نظافـــة البـــدن  ،لنهـــا عبـــادة  ويســـتح  هن يحـــرم فـــ   ـــوبين نظيمـــين"نتـــم يدـــو : 
  البســـوا مـــن  يـــابكم  :المـــر بلـــبي البيـــاضونظافـــة ال يـــا ، فـــإن كانـــا هبيضـــين فهمـــا هفضـــ ، ومـــا  باالغتســـا  

ويمـوه هن يحـرم بمميـ  همنـاي ال يـا   ،فهذا هفضـ  بـال شـك فإنها هبي  وهبهر   ،وكمنوا فيها موتاكم ،البياض
 بالنسبة للرما . حاشا الحرير ،سوا م كان من قبن هو كتان هو نوأ ،المباحة، يتن  المباا مادتها

والسنة هن يحرم ف  إهار وردا ، اإلهار الذي ي ب  الننل السم  من البدن, الردا  الذي ي ب  "يدو : 
سوا م كانا مخيبين هو غير مخيبين، لـيي متنـاأل هنهمـا مخيبـان علـ  قـدر البـدن هو علـ  قـدر  ،الننل العل 

 ـم بتـد ذلـك  ،انت من ونلتين الـردا  مدسـوم قسـمينالتضو، ال، إنما فيهما فتوم وخروم وشدوم خيبت، ولو ك
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ــذاتهامــلن الخيابــة ليســت  متتــددة نتــم مــا فــ  مــا يمنــ  هبــدام  خيبــت، هو مــن قبــ  ، فلــو هن إنســانام لــبي رادة ل
ن لـم  ،يتن  وض  هكذا ونسر نسمام تامام بدون خيوط، هـذا مخـيط حكمـام  ،ما فيه وال خيط ،قمينام منسوج نسر وا 
  يموه لبسـه :قلنا ،ال يموه لبسه، ولو مد نت  مخيط :قلنا ،لو ومد خل ما فيه وال غرهة خياطيخبه الخياط، و 

نما عل  قدر التضو، إذا ومد علـ  قـدر التضـو فإنـه يسـم  مخـيط ويمنـ ، ويدـو :  لنه ليست التبرة بالخياط، وا 
 ،ومتـروأ حديدـة اإلهار ،وردا المدنـود هنـه يحـرم فـ  إهار  ،سوا م كانا مخيبين هو غيـر مخيبـين باتمـام الئمـة

ف  غير اإلهار وغير الـردا ، يتنـ  ممـا يأخـذ حكـم اإلهار والـردا ، لـو  "غيرهما ماهف  ولو هحرم " ،وحديدة الردا 
هو هحـرم فـ  بشـت مدلـو ، هو ببانيـة،  له ف  النوم يسـمونه شرشـل هو مـال ة،لل عل  بدنه ال با  الذي يستتم

ويمـوه لـه هن يحـرم بـالبيض وغيـرأل  ،هحـرم ب يرهمـا مـاه إذا كـان ممـا يمـوه لبسـهولو "هو ما هشبه ذلك ال بأي، 
يموه ما يلبسـه فـ  حـا  سـتته،  ،والمرهة تلبي هخضر هو هسود ،هن يكون الرم  يلبي هبيضال يلهم  "من اللوان

بـاي البـيض اللفـ  واللبسة مردها إل  العراأ، ولذا نمـد ك يـر مـن نسـا  الم ـر  ومنـر ومـا والهمـا يحرمـون 
ذاك لبـاي النسـا ، إنمـا هنـاك هلبسـة هو هن هـذا لبـاي الرمـا   :لن عرفهن مرا عل  ذلـك، فـال يدـا   وهن نسا 

 وما عدا ذلك فمردأل إل  الترأ.يتد ، وهلبسة وهلوان منتت للنسا ، فم   هذا  ،منتت للرما 
ن ،المائهة اللوان من وغيرألالبيض ف  يدو : ويموه هن يحرم   .ملونام  كان وا 

 ........لو لبس البشت ووضُ :طالب
، فـال ال، ال لنه وض  عل  الكتل، الكتل عضو فال ينح م   اليد، لكن لو قلبه وتلم  به وهو مدلو 

 .بأي
 لـبس نعلـين يجـد لـم فإن ،التاسومة :لها يَال التي هي والنعل ،تيسر إن نعلين في يحرم أن واألفضل"

 رخـ  ثـم ،أوالا  بـالَطُ أمر -وسلم علي  هللا صلى- النبي فإن ،الكعبين ون د يَطعهما أن علي  وليس ،خفين
نمـا ،نعلـين يجـد لـم لمـن الخفـين لـبس فـي ورخـ  ،إ اراا  يجـد لم لمن السراويل لبس في عرفات في الك بعد  وا 

ــالَطُ يصــير ألنــ  ؛أوالا  المَطــوع فــي رخــ  ــالنعلين ب  دون  مــا يلــبس أن يجــو  أنــ  الصــحي  كــان ولهــاا ،ك
اا ،لهما فاقداا  أو للنعلين واجداا  كان سواءا  ،الك ونحو والمداس والجمجم المكعب الخر مثل ،عبينالك  يجد لم وا 

 لـم إاا وكـالك ،يَطعـ  وال الخـر يلـبس أن فل  ،الك ونحو والمداس الجمجم مثل ،مَامهما يَوم ما وال ،نعلين
 رخـ  -وسـلم عليـ  هللا صـلى- النبـي ألن ؛لمـاءالع قـولي أصـ  هاا ،يفتَ  وال السراويل يلبس فإن  إ اراا  يجد
  عباس...." ابن رواه كما ،عرفات في البدل في

  عل  عليه بش  ؟  ؟ابن عمرهو 
، وحديث ابن عبـاس مخـرج فـي والصواب ما أثبت  ،وقُ في جميُ األصول ابن عمر"قال في التعليق: 

  ....."مسلم برقمو  .....البخاري برقم
ال يتن  هذا تنحيح من الم    هن  الكتا  ابن عمر.فحد ، ال من هن  الكتا ، وا 
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 ،يتنــ  مــا دون الكتـــ  التــ  هــ  والنتــ ، تيســر إن نتلــين فــ  يحــرم هن والفضــ ": -رحمــه هللا-يدــو  
 فـإن ،الكتبـين دون  يدبتهمـا هن عليـه ولـيي ،خمـين لـبي نتلـين يمـد لـم فإن ،التاسومة: لها يدا والنت  ه  الت  

  إن مـن وقـا :  -عليـه النـالة والسـالم-بالمدينـة، خبـ  النبـ   "هوالم  بـالدب  همر -وسلم يهعل هللا نل - النب 
 رخـص  ـم ،هوالم  بـالدب  همر" ،هذا ف  المدينة وليدبتهما هسم  من الكتبين   ،لم يمد النتلين له هن يلبي الخمين

ال س "عرفات ف  ذلك بتد  مـن لـم يمـد النتلـين فليلـبي  كت عن الديد؟ يتن  ف  عرفات قـا : يتن  ه  رخص وا 
ولــذا الك ــر علــ  هنــه فــ  م ــ  هــذا،  حمــ  المبلــ  علــ  المديــد ظــاهرةفائــدة مــن دون تتــرض للدبــ ، و  الخمــين  
وما قاله فـ  المدينـة مديـد، واتمدـا فـ  الحكـم والسـب  يحمـ  المبلـ   ،لن ما ما  ف  خببة عرفات مبل   يدب 

لكـن مـن قـا  بتـدم الدبـ  ال يختلـل مـ  بديـة التلمـا  فـ  هن حمـ    لـمعل  المديـد، هـذأل هـ  المـادة عنـد ههـ  الت
لكنــه عــورض، عــورض بــأي شــ  ؟ خببــة عرفــة ال شــك هنهــا   المبلــ  علــ  المديــد فــ  هــذأل النــورة هــو النــ 
لنـه ومـد وحضـر هـذأل الخببـة مـن لـم يحضـر الخببـة الولـ ،   مدام بيان، والناي بحامة ماسـة إلـ  هـذا البيـان

لن تأخير البيان عن وقت الحامة   -عليه النالة والسالم-لبينه النب   ،وما يم  فتله ،يلهم بيانه فلو كان مما
ال يمـوه تــأخير البيـان عـن وقــت الحامـة، فمـن قــا  بـالدب  فهـو علــ  النـ  وعلـ  المــادة فـ  قاعــدة  ،ال يمـوه

لنهــا متــأخرة عنهــا   مدينــةحمــ  المبلــ  علــ  المديــد، ومــن قــا  بتدمــه قــا  خببــة عرفــة قاضــية علــ  خببــة ال
، يـدعم هـذا االختيـار لنه ال يموه تأخير البيان عـن وقـت الحامـة يان، ولو كان الدب  الهمام لبينه والمدام مدام ب

وقــا  بــه  ،قـو  شــيخ اإلســالم وميــهوعلــ  هــذا وقــد نهينـا عــن إضــاعة المــا ،  ،كـون الدبــ  إتــالأ وتضــيي  للمــا 
 مم  من هه  التلم.

ال تدبتـوا، هو سـكت عـن ذكـر الدبـ ؟ سـكت عـن ذكـر  :لك ف  عرفات، ه  رخص قـا  م رخص بتد ذ
لـيي فيـه رخنـة واضـحة، إنمـا ممـرد سـكوت عـن البيـان،  ،ال ؟الدب ، لكن ه  ف  هذا رخنة نريحة واضـحة

 ـم رخـص بتـد ذلـك فـ  عرفـات فـ   ،ر ف  عرفة من لم يحضر ف  المدينةلنه حض بيان ال بد منه وم   هذا ال
لسراوي  لمن لم يمـد إهارام، ورخـص فـ  لـبي الخمـين لمـن لـم يمـد نتلـين، اآلن مـن لـم يمـد اإلهار ومـد ردا  لبي ا
لن  الردا ، ولو لم يمد ردا م م الم، ومد سروا  يكتمـ  بـه هو يلـبي قمـيص؟هيضام يتن  يلبي السروا  و  ،وسروا 

 :ار والردا  ما يومد ما يح  محلـه، هـ  ندـو المبلو  ستر ممي  البدن ف  إهار وردا ، والسروا  يح  مح  اإله 
، فدــدهما ،الـذي خلتهـا وتمـرد لاحـرام، بحـج عـن اإلهار والـردا  مـا ومـدهما همـن ومـد متـه الكـيي الـذي فيـه  يابـ

لـو همشـ  بـين النـاي بسـروا   :ويدـو  ،ومته سروا  وفنيلـة ت بـ  هعلـ  البـدن، ومتـه قمـيص ي بـ  هعلـ  البـدن
ام، ال ســيما للتليــة الدـوم مــا يناســبهم، فلـو لــبي الدمــيص بــد  السـروا  والمنيلــة يدــوم مدــام وفنيلـة مــا هــو مناسـ  هبــد

ال ليي له ذلك؟اإلهار و الر   .دا ، له ذلك وا 
 إ ار .... ألن النبي صلى هللا علي  وسلم رخ  في السراويل. :طالب

 السروا  مومود، نتم لو لم يكن السروا  مومودام لبح نا عن بد  له.
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أنا أقصـد أن النبـي صـلى هللا عليـ  وسـلم خـ  السـروال ألنـ  لـيس معـ  غيـره، والسـروال هـو  :طالب
الاي يغطي العورة واإلنسان مأمور أن يغطي عورت ، أما بالنسبة للج ء األعلى فليس من عورة اإلنسان يعني 

 لو ترك  ليش ال؟
 لكن النالة؟

 هاا يكون ل  عار. :طالب
 .ا يض  عل  عاتده ش  ، ما ف  إشك

الــرداء يَــوم مَــام اإل ار، لــو كــان عنــده رداءا ومعــ  إ ار، هــاا ال عنــده ال إ ار وال رداء، لــالك  :طالــب
 رخ  ل  في لبس السراويل، بالتالي سيلبس السروال بدون أن يكون علي  رداء.

 .؟ويبد  المه  العل  مكشوأ
 :فنيلــة وعنــدأل قمــيص، قيــ  لــه نمتــرض مســألة فــ  شــخص فدــد اإلهار والــردا  وعنــدأل ســروا  وعنــدأليتنــ  

الــبي الســروا  مــرخص لــك فــ  لــبي الســروا ، بيــ  بديــة البــدن، ال يمكــن هن يمشــ  بــدون، ندــو  فــ  م ــ  هــذأل 
 يلل به هعل  البدن. ،ويمت  الدميص ف  منهلة الردا  ،الحالة يلبي السروا 

ن لم يكن إال سروال فَط. :طالب  وا 
 هذا مته.إن كان مته سروا  انته  اإلشكا ، لكن 

ــة  :طالــب ....الطــائر إاا حضــروا الميَــات ومــا عنــدهم إحــرام يتخفــوا مــن اللبــاس مــا تَــوم بــ  الفنيل
 ..........والسروال.
 منهلة الردا  يلل به البدن وال يلبسه.إال السروا ، ويمت  ال و  ب.... ما 

يلـبي اآلن يتنـ  مـا سـأ   ومـا "إهارام  لمن لم يمد السراوي  م رخص بتد ذلك ف  عرفات ف  لبي "يدو : 
ذي  وغيـرأل مـن ههـ  عنه الخ عل  هيئة لباي النسا  هو ضر  من السراوي ، ونص عل  ذلك الههري فـ  التهـ

وهـو مـن لبـاي النسـا ، وذكـروا  ،فـ  المخنـص وقـا  إنـه ضـر  مـن السـراوي ، ويسـمونه الندبـة الل ة كابن سيدة
ن لباي النسا ، ومتروأ اآلن تداوله م  النسـا  قـديمام وحـدي ام، فهو م "هاهلبستن  هم  ندبت: "عن بتضهم هنه قا 

 .فهو ضر  من السراوي  فيدخ  ف  المن  من لبي السراوي 
 طالب: شبي  بالتنورة يا شيخ؟

مخيط كام ، ما فيه إال هنه سروا  بدون كرس  عل   ه يتن وفي ،التكة هويلبسونه فيبالتنورة،  وهو شبيه 
  ..الههري بالتمني ما يدولون، وشرا هذا 

 يعني يكون.... :طالب
 التشبه من مهة، وهيضام هو سروا .

 إاا كان مخيطاا بدون البنطال أو ما يسموه.... فهل هاا يعتبر.... :طالب
 نمي الش  .نمسه، 



 

 

 

 

 

 

23  

23 

 23 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 ليس النخبة يا شيخ السروال الَصير. :طالب
لمن  -رض  هللا عنها-خنت فيه عائشة ر يسمونه تبان، ور ال هذا تبان، السروا  الدني ،ال، ال، التبان

ال يمـوه لبسـه، كـ  المحـرمين عرضـة لن تنكشـل عـوراتهم،  ،، وعامة هه  التلم عل  خالأ قولهاايرح  راحلته
رضـ  -ص ومرموا هيضام، لـم توافـ  عليهـا وكلهم يحملون، وكلهم يتملون، فهذا ليي بمبرر، خا ،وكلهم يرحلون 

 .-هللا عنها
 التبان.لبس  :طالب

نمــا رخــص -رحمــه هللا تتــال -بيمـ  ذكــرأل عنــد الشــيخ  ، ورخــص فــ  لــبي الخمــين لمــن لــم يمــد نتلــين، وا 
م ـ  الخـل ولهذا كان النحيح هنه يموه هن يلـبي مـا دون الكتبـين  ،لنه ينير بالدب  كالنتلين  بالمدبوذ هوالم 

ام للنتلـين هو فاقـدام لهمـا، يتنـ  فـ  لنها كلها دون الكت ، ونحو ذلك سـوا م كـان وامـد المكت  والمممم والمداي 
لـبي الخـل المدبـوذ مـن خـال  كالمـه  يدبتهمـا  من لم يمد النتلـين فليلـبي الخمـين ول   :خببة المدينة لما قا 

 مباا مبلدام هو بالنسبة لمن لم يمد النتلين؟  -عليه النالة والسالم-
لكـن هـ   بـوذ؟ نتـم هـو خـل مدبـوذ ة الخـل المدهنه بم اب :ه  ندو  بحيج لو ومدنا خل دون الكت 

مــن لــم يمــد النتلــين فليلــبي    :لن فــ  الخببــة حــا  الســتة هو مــ  عــدم ومــود النتــ   الخــل المدبــوذ يلــبي فــ 
فليلــبي نتلــين، مــن هحــرم فليحــرم فــ  نتلــين هو فــ  خمــين مدبــوعين دون الكتبــين،  :مــا قــا    الخمــين وليدبتهمــا
نمــا هــو بــدي  عنــد  ،للنتــ  مدبــوذ يتنــ  مــا دون الكتــ  لــيي مســاويام فــد  علــ  هن الخــل ال ،ليتســاوا المــران وا 

 المكتـ  الخـل م ـ  ،الكتبـين دون  مـا يلـبي هن يموه هنه النحيح كان ولهذا" :-رحمه هللا-عدمه، فدو  الشيخ 
ال يلـبي  ،إذا كـان وامـدام للنتلـين فـال :ندـو  "لهمـا فاقـدام  هو للنتلـين وامـدام  كـان سـوا م  ذلـك ونحو والمداي والمممم
ذا لم  إال نتلين وال يدـوم مدامهمـا  يمـد نتلـين، لنهما الن ، ولذا لم يرخص ف  م   هذا إال لمن فدد النتلين، وا 

 .ماوال يدبته ،يتن  الذي ي ب  الكتبين ،فله هن يلبي الخل ،م   المممم والمداي ونحو ذلك
بأنـه يدبـ   :، يتنـ  إذا قلنـاالتلمـا  قـول  هنـح اهـذ ،يمتده وال السراوي  يلبي فإنه إهارام  يمد لم إذا وكذلك

لنــه كلمــا  ، ولــو لــم يــرد فيــه ذكــر ليدــر  مــن اإلهار الخمــين علــ  الدــو  بأنهمــا خانــتين يلهمــه هن يمتــ  الســراوي 
 -وســلم عليــه هللا نــل - النبــ  لن  فإنــه يلــبي الســراوي  وال يمتدهــا مــن اإلهار كــان هولــ  ممــا بتــد عنــه  قــر 
 والمحد  يدو : ابن عباي، وحديج نحيح بال إشكا . عمر، ابن رواأل كما ،عرفات ف  البد  ف  رخص

 والَمـي  والجبـة بالَبـاء يلتحـر أن فلـ  والـرداء اإل ار جنس من كان ما كل يلبس أن يجو  وكالك" 
 ؛يـرهوغ باللحـاف ويتغطـى ،أعـاله أسـفل  يجعـل ،مَلوبـاا  ويلبسـ  ،عرضـاا  األئمـة باتفـا  ب  ويتغطى ،الك ونحو
 والبــرنس الَمــي  يلــبس أن المحــرم نهــى -وســلم عليــ  هللا صــلى- والنبــي ،لحاجــة إال رأســ  يغطــي ال ولكــن

 ين عهــا أن جبــة فــي أحــرم مــن وأمــر ،المــوت بعــد المحــرم رأس يغطــوا أن ونهــاهم ،والعمامــة والخــر والســراويل
 معنـى فـي كـان فمـا -وسـلم لي ع هللا صلى- النبي عن  نهى ما معنى في فهو الجنس هاا من كان فما ،عن 

 ،يـدخلهما لـم أو يديـ  فيـ  أدخـل وسـواء ،كـم بغيـر وال بكـم ال الَمي  يلبس أن ل  وليس ،مثل  فهو الَمي 
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 يسمى الاي الدرع وكالك ،في  يدي  يدخل الاي الَباء وال الجبة يلبس ال وكالك ،مخروقاا  أو سليماا  كان وسواء
  ."ةاألئم باتفا  الك وأمثال (جين عر  )

ــرم مــين، مــا علــ  عليــه؟ فــ  الببتــة الولــ  علــ  عليهــا البــاب   كلمــة تركيــة متناهــا الدمــيص "يدــو : ع 
يتنـ  هقـر  مـا يكـون إلـ  المنيلـة البويلـة التـ  تنـ  إلـ  الركبـة،  "الذي يلبي ليمتص الترم، فيكون فوم الركبـة

 " إل  آخرأل.يسم  عرم مين وهم اله وكذلك الدرذ الذي"حت  ال يظهر عل  ال و ،  ،وفائدته امتناص الترم 
 يلـبس ال :الفَهـاء قـول معنـى وهـاا ،نـ اع ففيـ  يديـ  إدخـال غيـر من كتفي  على الَباء طرح إاا وأما"
 كـالمو   الخـر معنـى فـي كـان مـا يلـبس ال وكـالك ،العضـو قـدر علـى اللبـاس مـن كـان مـا والمخيط ،،المخيط
 ."ونحوه كالتبان السراويل معنى في كان ما يلبس وال ،الك ونحو والجورب

 يلتحــل هن فلــه ،والــردا  اإلهار مــني مــن كــان مــا كــ  يلــبي هن يمــوه وكــذلك": -رحمــه هللا- نتــم يدــو 
 :الدبا  هقر  ما يكون ف  استتمالنا إل  البشت، يدو  الشاعر "بالدبا 

 خـــــــــــاط لـــــــــــ  عمـــــــــــرو قبـــــــــــا 
          شــــــــــــــــــــــــــتري هفســــــــــــــــــــــــــألوا النــــــــــــــــــــــــــاي 

 ليـــــــــــــــــــت عينيـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــوا  
   ؟همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديح هم همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ال هما ؟ ليت عينيه سوا ،والخياط هعور، فهذ ال يذم؟ ما يدرا، هو ما يدرا  ا مدا وا  هـ  يريـد  ،يمدا وا 
 يدو :ولذا  ؟هو التكي ،هن تكون السليمة متيبة

          فســـــــــــــألوا النــــــــــــــاي هشــــــــــــــتري 

   همـــــــــــــــــــــــــــــديح هم همـــــــــــــــــــــــــــــا ؟ 
ن كانـت ، إن كانـت خيابتـالمـراد  لن الدبا  قرينة عل ما يدري إال من رها الدبا   ه ميـدة فهـو يمـدا، وا 

 خيابته رديئة فهو يذم.
 أو كان الشاعر ابن الرومي. :طالب

 .شلحماللدبا  يشبه ف  استتمالنا البشت المدنود هن ا ؟إيش ميهته؟ ما مدا هحد
فله هن يلتحل بالدبا  والمبة و الدميص ف  هي ش   يضته عل  منكبيه ونحو ذلـك ويت بـ  بـه "يدو : 
، يمتـــ  هســـمله هعـــالأل، ويت بـــ  ام الئمـــة عرضـــام، ويلبســـه مدلوبـــام باتمـــ"يكـــون لحافـــام وقـــت النـــوم،  "باتمـــام الئمـــة
وم  ذلك إذا كانت الت بية  "ولكن ال ي ب  رهسه إال الحامة من شدة برد هو مرض هو نحو ذلك  باللحاأ وغيرأل

 لحامة فإنه حينئذ يرتم  اإل م وتبد  المدية، وه  فدية هذا.
وهـو  ،نهـ  المحـرم هن يلـبي الدمـيص -عليه النـالة والسـالم-والنب   ،رهسه إال الحامة ولكن ال ي ب "

الســراوي  وهـو مــا ي بــ  هســم  البـدن، والخــل وهــو مــا ي بــ  و البــرني وهـو مــا ي بــ  الــرهي، و مـا ي بــ  البــدن، 
  فـ  روايــة مـا وومهــه هيضـام كمـا "الرمـ ، والتمامـة مـا ي بـ  الـرهي، ونهــاهم هن ي بـوا رهي المحـرم بتـد المـوت

ن حكم بتضهم عل  رواية ت بية    غبوا رهي المحرم وومهه   نحيحة: فـ  الومه بالشـذوذ، لكنهـا مـا دامـت وا 
 نحيح مسلم فال داع  للدو  بشذوذها.
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، متضـمخ بالبيـ  هو عنـه ينهعهـا هن مبـة ف  هحرم من وهمر ،الموت بتد المحرم رهي ي بوا هن ونهاهم
هو  ما يبده بنهذ المبة، وينهعهـا علـ  هيئـة نهعهـا فـ     انهذ عنك المبة  مبة فدا : متلبخ بالبي  قد هحرم بال

لـئال يخلتهـا مـن قبـ  رهسـه،   يشدها هو يدبتها كما قا  بتضهم اليام المتتادة، يمتح ههاريرها  م يخلتها خلتام، وال
 هذا ال يلهم.

تــ  فــ  عمرتــه مــا كــان نــانته فــ  ويم ،و ي ســ  عنــه البيــ  ،علــ  كــ  حــا  عليــه هن يخلــ  هــذأل المبــة
 لذلك الرم . -عليه النالة والسالم-كما قا  النب   ،حمه

كـ  مـا  "عنـه نهـ  مـا متنـ  فـ  فهـو المـني هـذا مـن كـان فمـا ،عنـه ينهعهـا هن مبـة ف  هحرم من وهمر"
 ي ب  الرهي ف  حكم البرني، ك  ما ي ب  الرم  بحكم الخل، ما ي ب  البدن ف  حكم الدميص وهكذا.

 وليي ،م له فهو الدميص متن  ف  كان فما ،-وسلم عليه هللا نل - النب  عنه نه  ما متن  ف  فهو"
يتن  إذا كان قميص بكم واف  إل  الرسغ، هو إل  الكتل، ما يمرم كله  "مك   ب ير وال مبك   ال الدميص يلبي هن له

 قميص.
 ،يكـون هـذا هحبـه علـ  الكتـاأ وهمشـ  بـهوهـذا م ـ  البشـت، مـا  ،وسوا م هدخ  فيه يديه هو لـم يـدخلهما

، وســوا م هدخــ  فيــه يديــه هو لــم يــدخلهما ،ال بــد هن يلبســه مدلوبــام هــذا كلــه مــا ينمــ ، بــ  المــروة  وال هدخــ  يــدي، هو
ام، وكــذلك ال يلــبي المبــة وال الدبــا  الــذي يــدخ  يديــه فيــه، وكــذلك الــدرذ الــذي يســم  وســوا م كــان ســليمام هو مخرقــ

 ا هنه يدر  من المانيلة.ين، وعرفنم عرم 
يتنـ  لـو لـبي  "برا الدبا  عل  كتميه من غير إدخا  يديه فميه نهاذوهم ا  ذلك باتمام الئمة، وهما إذا "

 البشت عل  هيئته عل  الكتل فم  هذا نهاذ.
 هدخـ  فيـه يديـه هو لـم يـدخلهما، ال شـك "الدميص ال بكـم وال ب يـر كـم" :وهذا متن  قو  المدها  لكن قوله

بخــالأ البشــت، ولــذا النــهاذ فــ  لنــه مخــيط مــن المــام، يتنــ  محــيط بالبــدن كلــه  مــن البشــت هشــد هن الدمــيص 
ال يلــبي  :شـت ال فــ  الدمــيص، هنــاك ب يــر نــهاذ بالنبســة للدمــيص، والبشــت فيــه نــهاذ، وهــذا متنــ  قــو  المدهــا الب

يلـبي المبيـرة مـ الم إذا كانـت علـ  قـدر المخيط، و المخيط: هو ما كان من اللباي علـ  قـدر التضـو، وكـذلك ال 
 عضو فاحتاج إليها، ه  تأخذ حكم المخيط؟ 

 ال تأخا؟ :طالب
 لماذا؟
 ألن  يا شيخ نفس الن  قال: ما كان من اللباس والجبيرة ليست من اللباس؟ :طالب

 يستتملها الرياضيين ف  هكمهم ف  ركبهم ف  هقدامهم؟ بي  ه 
 وس أبداا، المتعارف علي .هي ليست من اللباس الملب :طالب

 .تن  تلبي هذأل؟ يلبسها المحرم؟ي
 ..........:طالب
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لــبي ال، ال مــا يلــبي هبــدام، هو  مخــذ فــ  الموضــتين،يتنــ  إذا لــبي مــن منتنــل الســام إلــ  منتنــل ال
 ، ال ما ينلح هبدام.ال، هذا خليها م   المور  هنم  عل  الرم  لو بل  التد 

 الفدية. :طالب
 والحهم عليه. ا هبو عبد هللا كلها، يترأ الدبا المور يترفه

 .......:.طالب
 ال، انبالا الرياضيين ما فيه هحد ما يترفه..

 طالب: الدوالي.
بحيــج ال ي بــ ، منهــا مــا ي بــ  ننــل الســام إلــ  ننــل المخــذ، هــذا ال  إذا احتــير إليــه بدــدر الحامــة

 ي، هذأل فدية هذا.له، يستتمله ويمديمكن، إذا احتاج إل  ما ي ب  التضو ك
وكــذلك ال  ،وهـذا متنـ  قــو  المدهـا : وال يلــبي المخـيط، والمخــيط مـا كــان مـن اللبــاي علـ  قــدر التضـو"

والمــور  ونحــو ذلــك، وال يلــبي مــا كــان فــ  متنــ  الســرواي ، كالتبــان   يلــبي مــا كــان فــ  متنــ  الخــل، كــالموق
 ."-هارض  هللا عن-لما اختارته هم الم منين عائشة  ونحوأل خالفام 

 ...مغلَة من األمام ومَطوعة من نصر اليدين،  فهل تأخا حكم النعلين أو الخر المَطوع؟ :طالب
 نمتها؟ويش 
 أحسن هللا إليك بع  األحاية مغلَة من األمام ومَطوعة من األسفل قليل. :طالب

مــن  لكــن هنــاك هحذيــة تــربط هــذا يكشــل ننــل الدــدم الخلمــ  كامــ   ال، ال هــذا حــذا ، مــا هــو بخــل،
وال  ،متنـ  الخـل، فـال يمسـح عليهـافـ  لنهـا ال ت بـ ، ليسـت خـل وال   وهـ  حـذا  ،الخلل يسـمونها  نـند  

 تأخذ هحكام الخل.
 ........يَال اآلن معاور في وضعها خاصة وغيرها بالنسبة للجبيرة والمشدات الطبية :طالب 

 .هذا كانت بددر التضو تلهم، م   من حل  رهسه ما عليه إ م، لكن فدية الذا إما عليه إ م
 قمل الرأس يَال ألن  .... وال يستطيُ الك..... بس ما يفرقون يعني :طالب

  ال، ال، هو متأذ به.   ما ظننت هن المر ون  بك إل  هذا  هذا تأذا به، 
 اآلن فدية، فدية قتل الَمل.... :طالب

 .حل  الرهي، فدية حل  الرهيال، ال فدية 
 فـإن ،يعَـده فـال عَـده إلـى يحتـاج ال والـرداء ،النفَة وهميان كاإل ار عَده إلى يحتاج ما يعَد أن ول "
 ولـيس ،نـ اع فيـ  ؟تحـريم أو كراهة منُ عَده من المنُ وهل ،حينئا جوا ه واألشب  ن اع ففي  عَده إلى احتاج
 المتبعـون  اختلـر قـدو  ،الـرداء عَـد كـره أنـ  -اعنهـ هللا رضي- عمر ابن عن نَل ما إال دليل الك تحريم على
 فـال الـرأس وأمـا ،تحـريم كراهـة: قـال مـن ومنهم ،وغيره حنيفة كأبي تن ي  كراهة هو: قال من فمنهم عمر البن
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 أن ولـ  ،الـك غيـر وال بـ  يلصـق ثـوب وال كوفيـة وال قلنسـوة وال بعمامـة يغطيـ  فال ،غيره وال بمخيط ال يغطي 
 "ت...تح يستظل

  . ، يكم يكم
اإلهار لــو لــم يتدــد هو يــربط بحبــ  هو نحــوأل فإنــه يســدط  "تدــد مــا يحتــاج إلــ  عدــدأل كــاإلهارلــه هن ي"يدــو : 

تنكشــل التــورة، فلــه حينئــذ هن يتدــدأل كــاإلهار وهميــان النمدــة الــذي هــو الحــهام الــذي يكــون فيــه ميــو  توضــ  فيــه 
همـا بتـض  ، يـر مـن النـايلنـه ي بـت بممـرد وضـته بالنسـبة لك  الدراهم وما هشـبهها، والـردا  ال يحتـاج إلـ  عدـدأل
يســتتم   ولــو اســتتم  المشــبك يتدــدأل عدــدام ي بتــه بدــدر الحامــة، النــاي ال ي بــت عنــدأل اإلهار، وحينئــذ يبــاا لــه هن

ســتتم  ههاريــر مــن هعــالأل إلــ  بحيــج يكــون كــالمخيط، وبتضــهم ي حــد، وبتــض النــاي يســتتم  عشــرين مشــبكوا
اإلسـالم وال غيـرأل، إنمـا مـا دام النـهاذ فـ  عدـدأل فـ  هنـ  التدـد  ، فهذا ال يموه بحا ، ولم يدـ  بهـذا ال شـيخهسمله

ال يحتـاج إلـ  عدـدأل فـال يتدـدأل، فـإن احتـاج إلـ  عدـدأل "حامـة، فـال يتتـدا بـه موضـ  ال ،باحـه للحامـةفمن هباحه ه
ولـيي وهـ  المنـ  مـن عدـدأل منـ  كراهـة هو تحـريم؟ فيـه نـهاذ، " يتنـ  عنـد الحامـة، "ذ، والشبه مواهأل حينئذفميه نها 

فـاختلل المتبتـون البـن  ،هنه كرأل عدد الـردا  -رض  هللا عنهما-إال ما ند  عن ابن عمر  ،عل  تحريم ذلك دلي 
فمـنهم مـن  ،يتن  من اسـتد  واحـتر بدـو  ابـن عمـر، الـذين هوردوا كـالم ابـن عمـر فـ  هـذأل المسـألة اختلمـوا "عمر

ن قـا  يم، وقـد اختلـل المتبتـون البـن عمـر فمـنهم مـالتحـر حمله عل  كراهة التنهيـه، ومـنهم مـن حملـه علـ  كراهـة 
لن اللمـــظ يــوح  بهـــذا،  بـــا حنيمــة مدلـــد البــن عمـــر باســتمرار يتنـــ  ال يظــن هن ه هــو كراهـــة تنهيــه كـــأب  حنيمــة،

 .ردوا كالم ابن عمر ف  هذأل المسألةو يتن  من ه ،المتبتون البن عمر
 من قال الَول؟ :طالب

لنـه ال يومـد غيـرأل حمـ  الكراهـة علـ  التنهيـه، فمـنهم  ردوا كالمـه دلـيالم ، وهو المتبتون له ف  هذأل المسألة
، واللمـظ محتمــ  ال سـيما فـ  إبــالم تحـريم كراهــة: قـا  مـن ومــنهم ،وغيـرأل حنيمـة كــأب  تنهيـه كراهـة هــو :مـن قـا 

 منـوذ  الـرهي موك  مـا ي بـ ،المتددمين، وهما الرهي فال ي بيه ال بمخيط وال غيرأل، فال ي بيه بتمامة وال قلنسوة
بــ  يرتمــ  عنــه كالســدل مــ الم، هو  ،وال كوفيــة، باقيــة، وال  ــو  يلنــ  بــه، وال غيــر ذلــك، همــا مــا ال يلتنــ  بــه

المسـألة  ومـا هشـبه ذلـك ممـا ال يالنـ  الـرهي فهـذا فـ  ،االستظال  بش  ، هو غبا  المحم ، هو غبا  الهـودج
  .علموهللا ه ، -إن شا  هللا-غدام  الت  تل  هذأل المسألة

 ونل  هللا وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله ونحبه هممتين.


